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2018-10-24
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Dnr: KS/2018-0440

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
Datum:
Tid:
Plats:

Onsdag 2018-10-31
13.00-16:00
Kommunstyrelsens sessionssal

Program

13:10-13:30 Information Integrationsplattform
13:30-13:45 Planbesked Medvik
13:45-14:45 Delårsbokslut - Budget
15:00-15:30 Information Varumärket
15:30-16:00 Remiss Borg hamn

Ärenden
Nr

Ärenderubrik

Diarienummer

1

Årsplan 2019 för sammanträden och ekonomiprocesser

KS/2018-0471

KF

2

Delårsrapporter - Bokslut - Årsredovisning 2018

KS/2018-0212

KF

3

Finansiella rapporter 2018

KS/2018-0258

KF

4

Revidering av policy för uteserveringar i Strömstad

KS/2018-0479

KF

5

Mål & Budget 2019 samt plan 2020-2022

KS/2018-0205

KF

6

MEDVIK 1:3 m fl - ansökan om plantillstånd

KS/2018-0406

KS

7

Omfördelning av investeringsmedel för gång- och
cykelväg utmed Myrängsvägen

KS/2018-0426

KS

8

Remiss från Fyrbodal - Budget tillväxtmedel 2019

KS/2018-0354

KS

9

Remiss - Fyrbodals verksamhetsplan och budget 2019

KS/2018-0351

KS

10

Remissvar gällande ansökan om fördjupning av farled till B
Fredrikstads och Hvaler kommuner (NV-06520-18)

11

Anmälningsärende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL folkhälsorådet Direktupphandling, Avtal
2018-09-12 Bottenkartering i Starekilen , Strömstad
Svar på Remiss – Planprogram for klima- og energiplan, Halden kommune.

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

KS

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405
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KALLELSE/ÄRENDELISTA
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2018-10-31

Diarienummer

KS/2018-0440

KS§ 115
KSAU § 157

Dnr: KS/2018-0471

Årsplan 2019 för sammanträden och ekonomiprocesser
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1

ärende

att fastställa sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunfullmäktiges presidium enligt Årsplan 2019 för sammanträden och
ekonomiprocesser
att fastställa följande sammanträdestider för kommunstyrelsen 2019: 30 januari, 13
mars, 10 april, 29 maj, 28 augusti, 25 september, 30 oktober, 27 november
att fastställa tider för samråd enligt Årsplan 2019
att fastställa sammanträdestider och inlämningstider för ekonomiprocessens delar,
årsredovisning, delårsbokslut och mål- och budget, med rapportering från
nämnderna enligt Årsplan 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa följande sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019: 14 februari,
28 mars, 25 april, 18 juni, 19 september, 24 oktober, 21 november, 12 december

Sammanfattning av ärendet

Årsplan för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden bör
fastställas i god tid så att nämnderna har möjlighet att anpassa sina
sammanträdestider därefter. Ärenden som hör till de kommunövergripande
ekonomiprocesserna bör vara styrande för kommunfullmäktiges sammanträdestider, i syfte att möjliggöra förvaltningarnas och nämndernas beredning till
kommunstyrelsen.
Det är angeläget att allt underlag från förvaltningarna, som innehåller resultatprognoser och budgetberedning, är nämndbehandlat innan det inkommer till
kommunstyrelsen för fortsatt beredning och sammanställning. Vad gäller övriga
ärenden ska anvisningar från administrativa avdelningen följas. För att ge utrymme
för dialog mellan kommunstyrelsen och nämnder/bolag avsätts tid för samråd.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24
Tjänsteskrivelse Diana Johansson redovisningsansvarig 2018-10-16
Årsplan 2019 för Sammanträden och ekonomiprocesser

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

KALLELSE/ÄRENDELISTA
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2018-10-31

KS§ 116
KSAU § 158

Diarienummer

KS/2018-0440

Dnr: KS/2018-0212

Delårsrapporter - Bokslut - Årsredovisning 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

2

ärende

att föreslå kommunfullmäktige besluta

att delårsrapport för augusti 2018 godkänns
Sammanfattning av ärendet

Rapporten omfattar ekonomisk redovisning till och med augusti, inklusive
helårsprognos samt kommentarer för styrelse, nämnder och bolag.
Resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 43,8 mnkr, att jämföra med
budget på 7,2 mnkr. Kommunens prognos för året bedöms till 22,9 mnkr, att jämföra
med budget på 15,0 mnkr.
Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 54,4 mnkr och
årsprognosen till 30,9 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 21,3 mnkr.
Av kommunens budgeterade investeringsmedel på 451,8 mnkr har hittills använts
150,4 mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 345,4 mnkr,
varav 144,3 mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden.
Helårsprognosen redovisar en liten budgetavvikelse inom nämndverksamheten på 0,2 mnkr mot budget vilket har förbättrats sedan mars som då var minus 1,4 mnkr.
Det är Socialnämnden som beräknar ett underskott på -3,0 mnkr.
Övriga nämnder små avvikelser som visas härrör sig från effektiviseringar vid
pensionsavgångar som finns med i budgetförslag 2019 men får delårseffekt redan
2018.
Kommunens befolkning ökar stadigt och har så gjort under de senaste åren.
Invånarantalet uppgick till 13 271 individer per sista juli 2018. Trots en
befolkningsökning så förväntas inte kommunen uppnå SCBs befolkningsprognos som
stadgar 13 826 personer per siste december 2018.
Strömstad uppvisar fortsatt lägre arbetslöshet än länet och riket.

Uppföljningen av fullmäktiges mål (se bilaga 2) visar att 58% (8 av 14) av de
långsiktiga målen bedöms bli helt eller delvis uppfyllda. Vidare bedöms att 21% (3) av
målen inte blir uppfyllda medan bedömning inte kan ske avseende 21% (3) av målen.
Bedömningen av måluppfyllelse baseras dels på utfallet för de styrtal som angivits till
respektive mål, dels på utvecklingen av de nämndmål som knutits till varje långsiktigt
mål.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24
Tjänsteskrivelse Diana Johansson redovisningsansvarig 2018-10-05
Delårsrapport augusti 2018
Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

KALLELSE/ÄRENDELISTA
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2018-10-31

KS§ 117
KSAU §159

Diarienummer

KS/2018-0440

Dnr: KS/2018-0258

Finansiella rapporter 2018

3

ärende

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att Finansiell rapport för augusti 2018 godkänns

Sammanfattning av ärendet

Det totala marknadsvärdet uppgår till 125 mnkr 2017-08-31. Värdet på aktierna
uppgick till 59 mnkr och på räntebärande värdepapper 66 mnkr.
Totalt har värdet ökat på placeringarna med 6,3 % sedan årsskiftet och sedan start är
värdeökningen 133%.
Sämst har utvecklingen varit för räntebärande fonder jämfört med index. Det är korta
placeringar som har påverkat utvecklingen negativt jämfört med index. Så länge det
låga ränteläget varas kommer avkastningen på ränteplaceringar vara mycket låga.
Sämst har utvecklingen varit för räntebärande fonder jämfört med index. Det är korta
placeringar som har påverkat utvecklingen negativt jämfört med index. Så länge det
låga ränteläget varas kommer avkastningen på ränteplaceringar vara mycket låga.
Likviditetsrisken bedöms som låg.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomi- och IT chef 2018-10-03
Finansiell rapport augusti 2018
Öhmans månadsrapport 180831

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2018-10-31

Diarienummer

KS/2018-0440

KS§ 118
KSAU § 160

Dnr: KS/2018-0479

Revidering av policy för uteserveringar i Strömstad
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

4

ärende

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta riktlinjer för uteserveringar med tillhörande markupplåtelseavtal
att upphäva policy för uteserveringar, antagen i kommunfullmäktige 2018-02 15 § 15

Sammanfattning av ärendet

Policy för uteserveringar i Strömstad antogs av kommunfullmäktige den 28 februari
2008 och reviderades den 22 mars 2012 samt den 15 februari 2018. I samband med
den senaste revideringen gav även miljö- och byggnämnden miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att tillsätta en grupp som under året kunde göra en mer
genomgående revidering av dokumentet.
Huvudsakliga förändringar i det nya dokumentet är:
• Policy ändras till riktlinje.
• En ny process för att främja säkra och tillgängliga uteserveringar.
• Utformningsmässiga krav sänks.
• Norra Klevgatan tas bort från uppräkningen av gångstråk med mycket trafik.
• Ett förtydligande av vad som gäller för reklam på uteserveringar.
• Nya exempelritningar och illustrationer.
• Ny layout.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24
Protokoll miljö- och byggnämnden 2018-10-11
Protokoll tekniska nämnden 2018-10-09
Förslag till riktlinjer för uteserveringar
Förslag till avtal om markupplåtelse
Policy för uteserveringar, reviderad 2018-02-15
Tjänsteskrivelse 2018-09-17
Yttrande från Polisen, ankomststämplat 2018-09-27

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

KALLELSE/ÄRENDELISTA
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2018-10-31

Diarienummer

KS/2018-0440

KS§ 119
KSAU § 167

Dnr: KS/2018-0205

Mål & Budget 2019 samt plan 2020-2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

5

ärende

att föreslå kommunfullmäktige besluta
Om KSAU beslutar så på förmiddagen 2018-10-31
att fastställa förslag till Mål & Budget 2019 samt plan 2020-2022 enligt underlag:
1) förslag till finansiella mål och riktlinjer,
2) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2019 samt plan för åren 20202022,
3) nämndernas driftbudgetramar 2019 enligt sammandrag driftbudget,
4) nämndernas investeringsramar 2019 enligt sammandrag investeringsbudget,
5) nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2019,
6) internränta för år 2019
 Skattefinansierad verksamhet 1,5 % enligt rekommendation SKL
 Taxefinansierad verksamhet 1,4 % samt 0,75 % för nya investeringar som driftsätts
2019
7) politiska arvoden att gälla fr o m 2019-01-01 i enlighet med arvodesbilaga,
8) taxor att gälla fr o m 2019-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga,
9) skattesatsen för år 2019 är oförändrad, 21:91
Att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2019 upp till totalt högst 120
mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av
upplånat belopp ska upprättas.
Att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2019 upp till totalt högst 30
mnkr för finansiering av skattekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av
upplånat belopp ska upprättas
Att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2019 till att
bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,5 % av
bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 procentenheter
per år.
Att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 2019 till att
bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,75 % av
bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 procentenheter
per år.
Att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad budget
för investeringsprojekt, inom nämnd.
Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

KALLELSE/ÄRENDELISTA
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2018-10-31

Diarienummer

KS/2018-0440

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2019 och plan med
prognoser för åren 2020-2022. Kommunens budgeterade resultat för 2019 uppgår till
33 mnkr vilket utgör 4,2 procent av skatter och bidrag.
Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 745,1 mnkr. Budgetanslagen till
nämnderna fördelas enligt:
Kommunstyrelsen 71,5 mnkr, Socialnämnden 249,4 mnkr, Barn- och
utbildningsnämnden 346,7 mnkr, Miljö- och byggnämnden 31,7 mnkr, Tekniska
nämnden, skattefinansierad verksamhet 18,1 mnkr samt Finansförvaltning/ej
fördelbar verksamhet 27,8 mnkr.
Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna
inte räcker till planerad och pågående verksamhet under året ska nämnden vidta
åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel.
Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, Vatten- och Avloppskollektivet,
Avfallshanteringskollektivet samt Fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter
avsättning till investeringsfond.
Investeringsbudgeten uppgår till totalt 123,5 mnkr, varav 70,0 mnkr inom Tekniska
nämnden, taxekollektiven. Budgeten fördelas enligt följande:
Kommunstyrelsen 3,0 mnkr, Socialnämnden 2,5 mnkr, Barn- och utbildningsnämnden
4,0 mnkr, Miljö- och byggnämnden 2,0 mnkr, Tekniska nämnden, skattefinansierad
verksamhet 42,0 mnkr, VA-verksamheten 43,8 mnkr samt Avfallsverksamheten 26,2
mnkr.
Olika mötesplaner i nämnderna gör efter rambeslutet att korrigeringen av
budgetskrivelserna inte är färdigbehandlande av alla nämnder, men kommer att vara
så innan kommunfullmäktige. Barn och Utbildningsnämnden och Socialnämnden är
färdiga, medan Tekniska nämnden tar beslut 6. November och Miljö och
Byggnämnden beslutar 8. November.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomi- och IT chef 2018-10-23
Mål & Budget för år 2019 och plan 2020-2022
Förslag till arvode och taxebilaga 2019

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2018-10-31

Diarienummer

KS/2018-0440

KS§ 120
KSAU § 161

Dnr: KS/2018-0406

MEDVIK 1:3 m fl - ansökan om plantillstånd
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

6

ärende

att lämna ett negativt planbesked, enl 5 kap 2 § PBL, med beaktande av de
synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2018-10-01
Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Planbesked
Summa

13 650:13 650:-

Beslutsmotivering

1.
2.
3.
4.
5.

I den av miljö- och byggnämnden antagna verksamhetsplanen för miljö- och
byggförvaltningens arbete har fastlagts att tillgängliga planeringsresurser ska
användas enligt följande i fallande ordning:
Stöd till utvecklingsenheten för slutförande av FÖP centrum-Skee
Detaljplaner för bostäder på kommunal mark
Planläggning för barnomsorg, skolor och äldreomsorg, samt teknisk försörjning (VA)
Planarbete som är en förutsättning för ovanstående
Annat planarbete för bostäder och besöksnäring
Det nu aktuella planarbetet hamnar i kategori 5, d v s det lägst prioriterade. Utifrån
hur många planarbeten som ligger på kö och utifrån denna prioritering kan inte en
uppstart av det nu aktuella planarbetet ses inom en treårsperiod. Under denna
period kan förutsättningar ändras och en ny bedömning behöva göras.

Sammanfattning av ärendet

Markägaren till Medvik 1:3 önskar ta fram en detaljplan som möjliggör en utveckling
av en småbåtshamn i anslutning till det fritidshusområde som ligger här. Önskan finns
om utveckling både i vattenområdet och på land för att främja bad- och båtliv.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24
Ansökan om planbesked, inkom 2018-08-28
Start-PM daterat 2018-07-06
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-10

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2018-10-31

KS§ 121
KSAU § 162

Diarienummer

KS/2018-0440

Dnr: KS/2018-0426

7

Omfördelning av investeringsmedel för gång- och cykelväg utmed
Myrängsvägen

ärende

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att omfördela investeringsmedel avsatta för belysning GC Drivnäs Hålkedalen till

nyanläggning av gång- och cykelväg utmed Myrängsvägen, beroende av att vi har
möjligheten till statlig medfinansiering.

Sammanfattning av ärendet

2015 ansökte gatuavdelningen om statlig medfinansiering för nyanläggning av gångoch cykelväg utmed del av Myrängsvägen för att säkra gång- och cykeltrafiken på
vägsträckan.
675 000 kr, 50 % av den totala beräknade kostnaden, beviljades till 2017.
Gatuavdelningen hade inte möjlighet att genomföra åtgärden under 2017 och har
fått de beviljade medlen flyttade till 2018.
Då förhandlingar fortfarande pågår med Trafikverket angående belysning utmed
gång- och cykelvägen mellan Drivnäsvägen och cirkulationsplatsen i Hålkedalen vill vi
omfördela investeringsmedlen, 600 000kr, från detta projekt (projektnummer 80418)
till, nyanläggning av gång-och cykelväg på Myrängsvägen (projektnummer 81918).

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomi- och IT chef 2018-09-18
Beslut om statlig medfinansiering till miljö-, trafiksäkerhets- och cykelåtgärder på
kommunalt vägnät i Västra Götaland år 2017, TRV2016/2841, 2015-06-21, Håkan
Wennerström
Beslut om statlig medfinansiering för åtgärden Säkring GC-trafik Myrängsvägen,
Strömstads kommun, TRV2015/34549, 2017-10-06, Inger Ranheim
Ansökan om statlig medfinansiering (stadsbidrag) till miljö- och
trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator och vägar 2016-2018 – Säkring av gångoch cykeltrafik på Myrängsvägen, 2015-04-22, Conny Hansson
Tjänsteskrivelse Omfördelning av investeringsmedel för gång- och cykelväg utmed
Myrängsvägen, 2018-09-03, Jeanette Johander

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2018-10-31

KS§ 122
KSAU § 163

Diarienummer

KS/2018-0440

Dnr: KS/2018-0354

Remiss från Fyrbodal - Budget tillväxtmedel 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

8

ärende

att godkänna Fyrbodals förslag till budget för tillväxtmedel 2019, men kommunen vill
samtidigt framföra ett antal synpunkter och utvecklingsförslag med anledning av
utskickad remiss. Strömstad vill särskilt påpeka vikten av att tillväxtmedlen och dess
projekt fördelas geografiskt till verksamhet i hela Fyrbodalområdet.

Sammanfattning av ärendet

Fyrbodals budget för tillväxtmedel 2019 visar på projekt och uppdrag som utgör led i
att uppnå målen inom genomförandeplanen och områdena ”En ledande
kunskapsregion”, ”En region för alla”, ”En region där vi tar globalt ansvar” och ”En
region som syns och engagerar”. Tillväxtmedlen som tilldelats kommunalförbunden
är särskilt riktade för tillväxt i delregionen genom satsningar på näringsliv,
kompetensförsörjning, miljö och kultur. För 2019 visar budgetförslaget en
omslutning på 20 500 000 kr vilket innebär att kommunerna finansierar satsningar
med 10 000 000 kr i nya tillväxtmedel vilket motsvarar 37 kr/invånare.
Medlemskommunerna har erbjudits att att lämna synpunkter, som skulle vara
inskickat senast den 30 september. Strömstad har med anledning av personalbyten
missat att inkomma med svar. Efter avstämning med Fyrbodal 2018-10-11 så ska
Strömstad inkomma med beslut och synpunkter snarast.
Strömstads kommuns synpunkter kopplade till budget tillväxtmedel 2019
Strömstads kommun har i vissa fall upplevt att flera av de projekt som sker inom
ramen för Fyrbodal sker med fokus i Trestadsområdet. Det är i flera fall naturligt då
flera av organisationerna som står som projektägare har sina säten i Innovatumområdet, Högskolan Väst samt i Uddevalla.
I 2019 års verksamhetsplan samt i tillväxtmedlen budget så står det skrivet att
projekten ska omfatta hela Fyrbodal. Strömstad hoppas att detta nu även ska synas i
den praktiska verksamheten t.ex. vad gäller etableringssamarbete Göteborg-Oslo där
Strömstad blir en viktig nod.
De noder som beskrivs men ej namnges under projekt Entreprenörsarenan (sid 5) får
med fördel placeras även i de norra kommunerna av Fyrbodal. Likaså hoppas vi att
att kommande affärscoacher också placeras så att vårt lokala näringsliv med rimliga
förutsättningar kan ta del av dessa tjänster.
De större aktörerna som stöttar lokal och regional näringslivsutveckling måste minst
en gång per år besöka varje kommun. Även utbildningsinsatser tex.
informationskvällar behöver geografiskt spridas och genomföras i hela Fyrbodal. När
så sker bör kommuner samverka för att fylla en kväll med rätt målgrupp.
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Då flera av tillväxtprojekten namnger roller inom de kommunernas förvaltningar (t
ex, förvaltningschef barn och utbildning, näringslivsansvarig m.fl.) som delaktiga i
utpekade projektet bör en tydligare ledning och organisering av projekt och
projektmedverkan mellan Fyrbodal och inom kommunerna utredas.
Kommuncheferna bör i sin roll driva detta arbete mer stringent så att samverkan och
samarbetet gynnas.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24
Missiv från Fyrbodal – remiss budget tillväxtmedel 2019, KS/2018-0354
Förslag budget tillväxtmedel 2019, KS/2018-0354
Beskrivning av projekt och verksamheter tillväxtmedel 2019, KS/2018-0354
Tjänsteskrivelse, svar på remiss 2018-10-11, KS/2018-0354
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Dnr: KS/2018-0351

Remiss - Fyrbodals verksamhetsplan och budget 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

9

ärende

att godkänna Fyrbodals förslag till verksamhetsplan och budget 2019.
Verksamhetsplanen utgör en gedigen plan som siktar mot högt ställda mål.
Kommunen vill dock framföra ett antal synpunkter och utvecklingsförslag med
anledning av utskickad remiss. Fokus i Fyrbodals strategier bör läggas på
frågeställningar/områden där man kan peka på mer tydliga samverkansmöjligheter.
Strömstad vill särskilt påpeka vikten av att när verksamhetsplanen bryts ner till
aktiviteter så ska kommunalförbundet ombesörja så att samtliga fjorton kommuner
och det lokala näringslivet kan ta del av de tjänster och samarbete som utvecklas.
Tjänster och aktiviteter måste geografiskt fördelas i hela Fyrbodalområdet.

Sammanfattning av ärendet

Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget för 2019 skickades innan
sommaren ut på remiss till medlemskommunerna. I verksamhetsplanen avser man
förtydliga övergripande mål, formulera strategier och mätetal som kan följas upp och
återrapporteras till kommunerna. Man vill också förtydliga kommunalförbundets roll
kopplat till målen så att det blir tydligt vilka frågor man arbetar med. Planen
innehåller inga aktiviteter utan dessa tas fram i en särskild plan. Verksamhetsplanens
struktur och mätetal har processats i både politiska nätverk och
tjänstemannanätverk. Medlemskommunerna har erbjudits att att lämna synpunkter,
som skulle vara inskickat senast den 30 september. Strömstad har med anledning av
personalbyten missat att inkomma med remissvar. Efter avstämning med Fyrbodal
2018-10-11 så ska Strömstad inkomma med beslut och synpunkter snarast.
Strategierna skulle med fördel kunna göras tydligare och konkretare, där man också
tar i beaktning hur mål och strategin ska uppnås, även om man inte går in enskilda på
aktiviteter. Det är överlag en verksamhetsplan med en stor mängd strategier och mål
som ska genomföras under verksamhetsåret 2019. Man kan fundera över om det inte
vore mer ändamålsenligt att välja ut ett mindre antal temaområden att fokusera
extra på under ett verksamhetsår. En del av strategierna behandlar frågor som
kommunerna ensam äger mandat. Strömstad vill påpeka vikten av att när
verksamhetsplanen bryts ner till aktiviteter så ska kommunalförbundet ombesörja så
att samtliga fjorton kommuner och dess invånare, näringsliv kan ta del av de tjänster
och samarbete som utvecklas. Tjänster, aktiviteter och projekt måste geografiskt
fördelas i hela Fyrbodalområdet.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24
Missiv från Fyrbodal – remiss Verksamhetsplan och budget 2019 (KS/2018-0351)
Förslag – Fyrbodal verksamhetsplan och budget 2019 (KS/2018-0351)
Tjänsteskrivelse 2018-10-11 (KS/2018-0351)
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Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut

att godkänna Fyrbodals förslag till verksamhetsplan och budget 2019.
Verksamhetsplanen utgör en gedigen plan som siktar mot högt ställda mål.
Kommunen vill dock framföra ett antal synpunkter och utvecklingsförslag med
anledning av utskickad remiss. Fokus i Fyrbodals strategier bör läggas på
frågeställningar/områden där man kan peka på mer tydliga samverkansmöjligheter.
Strömstad vill särskilt påpeka vikten av att när verksamhetsplanen bryts ner till
aktiviteter så ska kommunalförbundet ombesörja så att samtliga fjorton kommuner
och det lokala näringslivet kan ta del av de tjänster och samarbete som utvecklas.
Tjänster och aktiviteter måste geografiskt fördelas i hela Fyrbodalområdet.
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Om KSAU beslutar så på förmiddagen den 31 oktober 2018
KS§ 124
KSAU § 167

Dnr: KS/2018 -
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Remissvar gällande ansökan om fördjupning av farled till Borg
Hamn, Fredrikstads och Hvaler kommuner (NV-06520-18)

ärende

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att Strömstads kommun utifrån försiktighetsprincipen i Miljöbalken avstyrker
förslaget om fördjupning av farled in till Borgs hamn.
att miljökonsekvensbeskrivningen skall kompletteras med en redovisning över
konsekvenser och påverkan på svenskt vatten innan beslut kan tas gällande
föreslagna åtgärder för fördjupning av farled till Borgs hamn.
att Miljodirektoratet med hänvisning till Nordiska miljöskyddskonventionen (1974)
åter begär Havs- och vattenmyndigheten att inkomma med ett yttrande.

Motivering till yttrandet

Strömstads kommun anser att det inte är fullt klargjort i de utredningar som
redovisats vilken påverkan och vilka konsekvenser åtgärderna kan ha på svenskt
vatten.
Stora delar av vattnet utanför Strömstad omfattas av en marin nationalpark med
mycket stora marina naturvärden som är känsliga för påverkan.
Havsområdet utanför Strömstad visar på en stor artrikedom bla finns här Sveriges få
korallrev. Här finns bland annat viktiga lekområden för exempelvis torsk och
fredningsområden för hummer och koraller. Inom området bedrivs också
verksamheter som fiske och vattenbruk som hotas av en ökad sedimentation,
spridning av miljögifter och turbiditet.
Strömstads kommun ifrågasätter varför Naturvårdsverket och Havs-och
vattenmyndigheten valt att inte yttra sig i frågan. Detta med hänvisning till den
Nordiska miljöskyddskonventionen från 1974 att frågan inte kan avgöras utan
Svenska myndigheter på högsta nivå tagit ställning i frågan.

Sammanfattning av ärendet

Remissvar från Strömstads kommun till Miljodirektoratet i Norge, gällande
Kystverkets ansökan om att fördjupa farleden in till Borgs hamn. Miljö- och
byggförvaltningen har tagit del av samrådshandlingar gällande fördjupning av farled
till Borgs hamn.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Karin Alexandersson Miljö- och hälsoskyddsinspektör 2018-10-25
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Dnr: KS/2018-0014

Anmälningsärende
Förslag till Kommunstyrelsens beslut
att notera anmälningsärenden till protokollet.

ärende

Sammanfattning av ärendet

Protokoll folkhälsorådet 2018-09-24
Direktupphandling, Avtal 2018-09-12 Bottenkartering i Starekilen , Strömstad
Svar på Remiss – Planprogram for klima- og energiplan, Halden kommune.
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